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AKCELRUD

"

'Aqui está nova:mente 'Ántinoüs.
Vem ê~e cumprir a sua fina~idade
de congregài:;,
>.de d'ifundr
.
..;.•.
notícias
, conhec imen to e e idéias. .
'
Essa vo L ta signi fi ca quaei uma reeeur ei ção , Num. ~a.rgp· ~ap,.
so de tempo esteve
cal aâa a entidade
por faLta do veículo,próp r io a difus:ào de Sua voz. Essa fal t:« decorrjU
do dee cal a bra a que havia atingido
a entidade, ,em t~d:ôs os quadrantes
desde a direção
até o quadro so ci al , '._
'1 feição
ma t er i al- e a estrutura
dêste 'Bol e ii m. mudaram Um
pouco. Podemos mesmo dizer
que'Q- e-rgão Pub~icit.ário
da nossa A:E.E.F.D. entra ém nova fase de sua existêncip"
Uma coisa porém não mudou:a:lina~idade..
.
, Faremos tudo o que nos fôr possíve~
para que ela seja cum·
prida,
Para tanto é porem indispensáve~
óe~ttm,u~o
do quadro so ci al-, Esseestimu~o
deverá ser féi top:or meio de críticas'
sugestões,
coneel hoe e,até
mesmo; d.e ajuda matieri al;
, MauríCio Akcélrud
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A A.E.E.F.D. cumpre o honroso deve'r de comunicar aos cssoc.iodoe que.
em 21 de' maio do corrente ano, realizou a ~uC;;4c;r Assembléia GerciLtranscorrendo durante. a mesmaas eleições para a nova Diretoria que ficou os.' sim constituida:
PÕes.: Prol. Frederico G~izer
~ce-Pres.:Dr.
Arno Ts'chiede1
Sec.; fl,z.ot; Inês C. 'Bálãro
Sec.: Prot! Dorália S.Duarte
1. Tes.: Prol. Derik Ely .
2. Tes.: Prot: Nayr M. Kray
Bibliot.:
Prol. Leonel Medeiros
Dir.Cult.: Prol. Dirceu Cunha
Dir.Divulg.: ·Prof.Maurlcio
Alcelrud
Dir.Soci81: Prot! DIga ,V. Kroeff
Conselho Fiscal: 'IIaldyr Echart
Dr. Hélio~B. Ferreira
João Olavo Kr!".y
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NOVA ORIENTAÇÃo

A partir. do presente número, passaremos a dar pu~/icidade
às Atas das Sessões de qiretoria,
com o fito de por todos
os assoe iados ao corrente das et iv idades programadas, bem
como do interêsse de cada um rrmrbro da administração
social pelos destinos da entidade.
ATA DA VÚjÉSIMA $:EXTA REUNIÃo ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO.
ESPECIALIZADOS
EM EDUCACÃO FíSICA

OOS

Aos doze' dias do mês de junho de mil novecentos e quarenta e oito.tIs
nove horas da manhã,numadas salas da Secção Técnica,da Superintendên'~
cia de Educação Ffsica e Assistência Educacional, realizou-se a primeira reunião ordin&ria da Diretoria eleita para o ano em curso. Estiveram
presentes u reunião os seguintes membros:Presidente.Vice-Presidente,l~
Secre't6rio, 2~ Secretário, 2~ Tesoureiro e a secretária da Diretoria
anterior, ,senhora Quintina Crocco Paccini.
.
A. sessão foi aberta pelo sr.Presidente que se congratulou com os me~
bros da Diretoria eleita, fazendo votos .para.que todos possam desempenhar
brilhantemente a missão que lhes foi confiada. A seguir,a secretária
da
Diretoria anterior,senhora Quintina Crocco Paccini,procedeu a leitura dá
Ata relativa a última reunião de Assembléia Geral,verificada
a vinte e
um de maio d~ mil novecentos e quarenta e oito.Ap6s fez entrega do material pertencente a A.E,E.F.D.,constando de varias pastas documentárias,
etc:.
Tendo havido igualdade de votos para o cargo de Diretor Cultural,por
v:otação,ficou escolhido o professor Dirceu G. Cunha.
. O senhor Presidente apresentou as seguintes propostas:

í -Vinda

de umprofessor de Montevideo (Summers), Diretor do Instituto
Técnico da Junta Continental da A.C.M.·da América do Sul. Apresentação aos professores de educação física de ~alestras e trabalhos relacionados com a educação física.
Obtenção de aUD.lio oficial para. a vinda desse educador devendo a Associação interessar-se,junto
a Assembl~ia.Legis1ativa,para
obier
esse ''Desideratumfl•
.'
II- Comovirão "a América do Sul dois professores suecosjindo,primeiramente à. Argentina ministrar cursos de sua especialidade, lembra. o professor Gaelzer ,
que a Assoêiação deveria se inte~essar no sentido' de que ~stes expoentes da.
Cultura física europeia e mundial fossem convidados a virelll.ao nosso Estado,para que pudéssemos auferir dos beneffcios dos trabaiílôs'"que os mesmos
,rofessores
nos demonstrariam.
III-Dever ser comunicado aos senhores associados que,em outubro do corrente ano será'realizado
no Rio de Janeiro,um Congresso Nacional de E. F{sica a que
cabe aos senhores sócios o direito de apresentarem teses, sugestoes, modificações, etc., de' Educação Física.

A seguir foram tratados mais os segui~tes assuntos:
EUblicação urgente do jo~alzinho da Associação, o 'Antinoüs' o qual
deverá ter abundante matéria informativa .v í.sondo, especialmente, auxili.
~r as especializa9ões.~o interior.
inteirando-as das inovações introdu2

Antinoüs'

zidas .ne terreno' da educaç& física. O senhor Vâce-Preaádente "propõe que
o jorrialzinho seja publicado bi-mensalmente, sendo sua id'ia aprovada pe_
los .presentes. O.assunto vent.ilado, a seguir,. foi o de que seja 'enviado
ummemorial CxoGov3rno do Estado. com o objetivo. de conseguir um auxilio
para a nossa Associação a fim de qu~ possa, a mesmarealizar seus gran'des projetosj:déàlhados.
Ser60 nomeadas as 'Agente:; da Assocütpão' ,n~s
s~es das' v6r.i:as' r'egi~és escolares, às .quais iilfórmaHio:as demais asso'Ciadas do movimentos6cio-cultural
ete: da nossa·A,E.E ..F.D.
E.finalmente,. será .comunicado as.demaisassoeiaçõescon<foneres
.do paIs e' estrangei:ro._'ao rádio e'·imprensa:,locais. ·a 'eleiçXio da nova Diretoria.
Nadã ~ais: havendo. a tmta~, eu; InêsC<lIIIpagnoni'Báfa.l"o"'lavr,ei.a
presente ata, que, depois'de lida e aprovada, será assinada,pelospresen
_
teso

~

ATA DA'VIGESIMAOITAVA'

. (Assinaturas)
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.
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Aos seis dias do mes de Julho. de mil novecentos e quarenta e oito, reolizou-se mais uma reunião da A.E.E.F.D~, negabinete médico do ,dr. Ar,no
Tschiedel, gentilmente cedido. Assistiram a mesma, os se~intes
membrqs:
Presidente, ·Vice-Presidente. l~ Secre tôr Io , Tesoureiro, Diretor Socia~~
Diretor de Divulgação.
.
.
Primeiramente foi lida, pela 1<;1 Secretá~ia a correspond~nci~ recebida
e a. ata da reuni50 anterior;que
foi unanime~ente aprovada.
.
Tom~ua palavrà,.'t'I's'e~rr" .o>prófe!;s8iI.N.Cicielzer ,'agradecendo'a gent ilezado DnTschiedel,pelo
'ofeie~irne~t'o.·çi(l',sala,de seuveonsu.l t ér o médico para que nela possam serreaÜzadas:
asreuni.ões da Associação que
não possuísE!de pr6pria. 6
'tscMedeL..proplSeque as- cobronçcs se j am
feitas em duas prestaçees',tendo-;entreta1'lto, o senhor tesoureiro,livre
arbítrio nesse'1>arHcUlar,'
.
.
.
"
. A seguir o senhor Diretor de Divulgação .1eu~.memorial a ser dirigido .ao Exmo:Sr.Dr.. Eloi Jose da Rocha,ID. ~ret6rio
de Educação e Cult~
ra·;expondo a situação de aband,onoem que se encont,ra à' grande .obra da Edueação F!sica,por parte das autoridades educacion~is do EStado.O ~enhor Presidentep~opõe que o mesmomemorial seja inic.i,almente subme,t.i~o.
'a apreciação 'do Si-.PresidentedoConselho
EStádual de-Educação, ,sendo ar ,
provada a 'prepes t«. '0 Sr::SeCi'êtátio de' DtiulgàÇão-pr9PPe,:'!:J;1le.rnàs
publicações do boletim da Associação, ~'s~.1an,.7,ci'iv.:lltqapasds'
atas.'
das
reuni
(; es
.
,
'.
da Diretoria da AssOciação, visando o·conhéÇl..ento,porparte
d~s senhoresassociados
das iniciativas
emprendidas pela Iiiesma.Prop~e,c:tinda, li>
Prof .Maurício Akcelrud que o Boletim seja impresso na'SHtSra Coruja'no
~objetivo de obter-se um impl"eSsãomais perfeita,
que' as~teriormen
te
feitas. A proposta foi aceita unanimemente.
A seguir o sr .Presiden~.e 11 UIIICI carta do.Sr .Prof. Summers, explicando
Ber imposdvel s.ua vinda dentro dumprazo. de tempo estabelecido,por: ter
í

o-:

.

Antiuous

,".
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çfio';' s~ndo-aproveitada. .nease ':ocasilió, ',em.qUalquer instituição
escolar existente na Escela. em que exer~ suas ativid~es:
4~ - o direito de desenvO'lver O's seus trabalhos e atividades dentro do
,
plane de Educaçêiorísica.
crecdo para êste fim.'
"
,5~ - exame m~dicO'fe i t o por médicO'e~pecializade em Educação rlsica;
6~ - unificaçãO' de classe - d re í.t o de apresentar sugest&saos
pode res pébl Icos , em assunteS que se relacienem cem a classe - direü',
to de manter as, pontos:de -reUniãO',fixos'''(stkle-"para bibliO'teca.musee. expesiç5e permanente de material pedagógice)premO'verpara
a classe: séde, casa 'de repouso, campos de' jogos. alojamentes, para professôres de fera;
7~ - ter C ddre.í t o de promover o intercainbiO' cul turcd e espor t ívo ,
a
fim de dar maier desenvolvimentO' ~ EducaçãO'r!sica.
tantO' dentro
de pats come nO'estrangeiro.
S? - sejam ,criadoS curses de aperfeiçdamente mí.rrís t rcdos pela Escola de
EducaçãO'Física 'durante o anO'letivO'. dentre de hO'rárie escelar ,
mas sem prejuize das atividade~ escola~es;
9? - na organizaçãO' do herário escelar sejam, tambémnas escolas prim~
rias, destinadas a Educação Física as pri~eiras heras ,da manhã eu
as ~ltimas da tarde:
Ia? - ero ser prevada a crptIdõo de um professar em quul.quer sector da, Educação Física. e come prêmí o de seus esf orços e destaque '110' trabalhe escolar - tenha o direito de bolsas de estudos e .es téqâo em
escolas model~ (na Capital Federal, Sãó, Paulo' e nO'es t.rcnçe.í.ro) ;
U?'. seja-lhe concedida aapeséntó:dori~, aos vint~ cmos'de se rv.í.ço ,
'o

~

( centinuação

sido submetido a mel indrosa i nt e rvencão c i ruru i ca.
A ~assaqem de av i.ão para a vinda deste ilustre professor, ja esta assegurada, conforme afirmação do Professor F.
Gaelzer. O senhor tesoureiro, iniciar~ suas atividades, sem
dispor de dinheiro, ao contr~rio, com devidas da antiga Dlretoria.'Ficou estabelecido, ainda, Que no dia 29 de Julho
se rá homenageado o senhor Preisidente pe 1 a passagem de seu aniversário natal ício. A homerlagem constar~ de um almoço no
restaurante Renner, com a presença dos'membros da Diretoria
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão. f,para constar, eu, Inês Comp aq non i Báfaro, secretariei a pr e
sente sessão que ser~ assinada pelos membros presentes.

í

(Assinaturas)

NOVASASSOCIADAS

Na ~ltima reuni§o ordin~ria real izada a 25 de ag6sto f~
ram aceitas como s~cias da A.E.E,F.D. as seguintes ~rofess&
ras!
Claudia

CQrsettf
~a Escola Nor~al "Duque de Cax ias ",. em Cax i as

do Sul

e

Subscreve-se mui atenciosamente

Or

t inde

Jud i rb

Yi e ire

Marques

do G. E. "Sub~rbiosfl de São Luis Gonzaga.

,

Protre. Jcer» Ceci Ana Carneiro de Merdonça
Protre . AntOn ia Carvá lho da Veiqa
Protre . Mari'a Clara 'de CampQs Velho

AVISO AOS SENJiJORES
ASSOCIADOS!

~-::'Profra. , Nai r Pastro Pereira

parto Alegre. 17 de Junho de .1947,

.-.

Sarfori

catedrática ,de Educação Física

A CO'missão.apresentando a V.S. estas justas aspirações da classe
dos' especializados
em Educcçêc Física, agradece a dist~nção que
',lhe'
foi conf er Ido pela Asseciação e
'

Prof. F. G.· GaeIzer
ProF. Nayt Me110 Kray

da página 3

~

'-Ab;ti'Dolfa ,

A Di(etora ~ocial da nossa Associação, senhorinha
Olga
Kroef, comunibaque
está aberta a inscrição para um torneio
de Vole~bol, au~ será disputada entre os professores.de ed~
cacao fisica, socios desta agremiaç§o. As inscrições
das'
candidatas, poderão ser felta. na reunião mensal dos profe&
sôres de educação frsica, di~\j8 I 9 I ~8 na EscoTa de Ed~
caçioFrsica.
As demais instr~ções relativas ao torne,io,serio dadas na'citada reunião.
Anti';~üs
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A Associação dos Especializados em Educação Física e,Desportos do Rio
Grande do Sul, em reunião da Diretoria realizada no dia 4 de junho do cor
rente ano, no Palácio dos Esportes, recebeu um pedido do Dr. Luiz H. Ma luf, digno membro do Conselho Estadual de Educação, relator dos Estatutos
dos Especializados a serem Lnc.lu idos no 'Estatuto do Professor' I,solicitando a colabor~ção da Associação no sentido de apresentar sugestões e as a&
piraçães da classe dos Especializados em Educação Física.
A Associação dos Especializados em Educação Física e Desportos, consr
derando a solicitação do Dr. Luiz H.Maluf,
nomeou uma comissão de professares para realizar estudos e elaborar um Ante-projeto do Estatuto do professôr especializado.·
Tendo-o concluido, vimos, mui respeitosamente apresentar a V.S. o no&
so trabalho, que sintetiza as aspirações da nossa classe.
As ilustres educadoras D. Olga Acauan Goyer e Marieta da Cunha e Silva, no Ante-Projeto do Estatuto do Professor publicado no Diário Oficial
de 3 de Outubro de 1945. colocaram o professor especializado em Educa õo
Física no mesmo padrão do pr ofassor primário de classe, gozando dos mes mos direitosd~ste.
No entanto, o professor especializado em Educaçâo Física. devido
as
condições especiais ém que exerce seu magistério, com a prática intensa e
c~tínua
de exercícios. que acarretdm um maior dispêndio de energias. motiwado pela repetição que as sucessivas aulas exigem, com o conseqúen te
de·scg;aste
de nervos, físico e funcional. achando-se contínuamente exposto
às variações atmosféricas bruscas e freqüentes, pois a maioria dos estab~
le.cimentos de ensino não possue Pavilhão para Educação Física. tem seu 01>
g~smo
ressentido muito antes do que o do professor de letras e,mais cêdo, que este, já não se acha em condições de obter um resultado educati v o
deweras eficiente.
Pelo exposto e cons.idercndo que:
I _.Além do curso de professora de le-tras possuem os professores especializados o Curso de'Normalista especializado em Educação Física e, mu~
tos dentre ~les, o Curso Superior de Educação Física (Licenciado em Educação Física), pertencendo ao magistério primário sem vantagem alguma sob os professores normalistas de letras, quando dispendem excessivos gastos com ,a alimentação mais racional e. com os uniformes especiais para a prática de sua matéria;
ç

<.,.-

O

P R O F E S S O R

ra..

Exmo.Sr.Prof. Maurício Akcelrud
M.D.Presidente da Associação dos Especializados
em Educação Física e Desportos.
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Antinoüs

Transcrevemos,

a seguir,

a Integra,

do Memorial

que

o proféssor de Efoi encaminhado pela Direção da A.E.E. ~D. ao Exmo.
Sr. Secretário
da Educação e Cultura
do Estado
em
ducação Flsica es1unho do ano passado.
.
tá muito sujeito
Esse trabalho.
consti tue uma co·l·aboração da entidade
a administração
pública
e consubstancia
os pontos de
a acidentes dura&
vista
de parte
do magistério
especializado
- o de Ete o trabalho.coducação F{sica - pois
foi elaborado
por uma comis -.
são aI tamen te credenci ada para llsse fim e foi fei to
mo fraturas. desem atenção
a um pedido
da Superin tendência
de Educalocamentos. etc,;
ptÍo' F!sica e Assint~ncia
Educacional.
ITI - no período de ges·\
tação não s6 ha perigo de aberto como também e anti-est~tico o aspecto da professo~a executando exercícios perante os alunos:
IV - o professor de Educ~ção Física e muitas vezes tirado de seu sector de
atividades para substituir professores de classe, atender a sopa,etc.
em prejuizo da marcha normal de suas atividades;
V - o médico especializado em Educação Física está mais ao par dos efei tos produzidos no organismo pela prática do exercício;
VI - que há interêsses particulares da classe;
VII - 6 indiscutível o valor do intercâmbio cultural desportivo;
VllI-é de interêsse do Gov~rno e de real valor para a obra educacional
aperfeiçoar no professor os conhecimentos odquí.rIdes e pê-To.: ao -,par
das inovações em estudos;
IX - na Portaria n<;>467, de 16 de Julho de 1943 do D.N.t. (Divisão da Educação Física) o Artigo 15<;>estabelece para os Cursos Secundários que:
'é vedac;ioqualquer exercício ffsico, intenso uma hora antes das refeições principais e at6 duas horasap6s',
e pelo artigo 16<:>da
mes ma
Portaria ministerial: 'as Ses sões de Educação Física realizar-se-ão exclusivamente nas primeiras horas da manhã ou nas últimas da tarde';
X - muitos professores de Educação Física tem aptidões e tend~ncias especiais para determinadas atividades dentro do campo da Educação Física
pelo maior disp~ndio de energias. t~m sua saúde abalada muito antes que
o professor de classe e depois de certa idade já não produz com a mesma intensidade, em detrimento de seu anterior trabalho didático, prejudicando assim o bom andamento do ensino.
I
Pedimos que sejam acrescentadas ao ante-projeto do estatuto do profes. sor mais estas nossas justas aspirações:
1 <:>- Um acréscimo de Cr$ 500,00 ao padrão a que pertence, (a exemplo dos Estados do Rio e São Pcul o , onde o professor de Educação Física e
melhormente remunerado do que o de classe) e que os licenciados em Educação FíSica, possam ser nomeados para as Escolas Prirnctrias do Estad«
2<:>~ seguro c~ntra acidente no trabalho;
3<;>- afastamento da prática de Educação F{sü::a, durante o per Iedc de gestaAntinoüs
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NOTICIOSO

Foi adquirido para a Biblicr
teca "Edgar Sperbfl,
da-nossa
às soe iac ão , um exemplar do"Manual de Ginástica" de Antônio
Leal d'Ol iveira. Contêm abundante mat~riainformativa.
~
um precioso auxil iar dos ~ro-

fessores
, , de Educação Ffsica
e esta a disposição dos senhores associados 'na Bibl i~
teca, ~ Praça da Matriz,i7~
no, Edifício do Conselho Regional do Desportos.

Avisamos aos senhores assodados que as
r
as
efetuadas pel~ senhor Tesou~
re i ro , tôdas os segundos sabados de cada mês na reunião do s
professôres de educaoão ffsi-ca na Escola de Educação Frs~
~a. Os associados do interior
éerão atendidos pelos seguintes agentes da A.E.E,D"
eo s
Quais sol icitamos a fineza de
atender os interêsses de nbs~
sa assoe-i ação .: Cexi es do Su I
Senhorinha ledi EI.i.saSchmit,
RUla More i r a çé~ar,.69 L Pel 0tes : Van is a Moré i ria ,Es t eves ,

G.E."Augusto

I

cob

anç

se

não

Simões Lopes".
Urugua l ene: Hermes de Cas t roHi che l , IO~ DelegaciaRegional de Ensino. Cruz Alta
Maria de Lourdes Rousselet,
Escol a Normal l'Anes Dj as " Santa Maria:
Neusa Silva,
ColégiO Centenário,
Passo
Fundo:
Nad ir AI ves, Pey san- ,
dÚ, i05i , Escola Normal
Se o Le opot d o:
- Diva Maria
Lang, Grupo Escolar "Visco~
de de São Leopoldo", São Leopo ldo.

JURAMENTO OLíMPICO
(Nir cber tura dos jogos)

"Juramos que v imo s aos jogos 01 lmo ico s .como concurrentes
leais, re spe itadores dos seus regulamentos e com o desejo d:;
tom:ar parte nê les num espírito de cavalheirismo, para honr~ dos nossos pa[se~ é~gl6ria do ~sporte".
(No encerramento)
ff~OS
ol(mpico$ O ~ue importa não ~ a vitória, mas sim a
participação nos mesmos. 'Assim na vida: a COD Qui st a não é tudO o que fale ~ a boa luta."
J

Barão de 'Couiert in
Ed\Ütôra Coruja - Kiel & Siegmann Ltda. ;
Barros Cassal, 82 '" ~la 35 .

